
 

 

 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

П Р О Т О К О Л 

позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради VІІ скликання 

 

10 червня 2020 року                                                                м.Вижниця 

       1100 год. 

ПРИСУТНІ                        -  19 депутатів районної ради 

                                             із  34 (список додається) 

ГОЛОВУЄ:   Михайло АНДРЮК – голова районної ради.  

ПРЕЗИДІЯ:  

Михайло ЧОРНЕЙ – голова районної державної  

адміністрації.  

Сергій ВІРСТА – заступник голови районної ради. 

ЗАПРОШЕНІ: 

На позачергову тридцять п’яту сесію районної ради запрошувались: 

- депутати обласної ради від Вижницького району; 

- голова районної державної адміністрації, перший заступник голови 

районної державної адміністрації; 

- голови Вижницької та Вашківецької міських об’єднаних територіальних 

громад; 

- представники засобів масової інформації. 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію 

обрати секретаріат позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради.  
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Обрання  секретаріату: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла 

АНДРЮКА: обрати секретаріат позачергової тридцять п’ятої сесії 

районної ради у складі трьох депутатів: 

  За – 19,  проти – 0, утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ:   

Рішення прийняти (додається 34-35/20) 

 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію 

обрати лічильну комісію позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради.  

   Обрання   лічильної  комісії: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла 

АНДРЮКА: обрати лічильну комісію позачергової тридцять п’ятої сесії 

районної ради у складі трьох депутатів: 

   

За – 19,  проти – 0,  утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ :   

Рішення прийняти (додається №35-35/20). 

Обговорення порядку денного та регламенту роботи 

позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради VІІ скликання: 

Голосували за пропозицію голови районної ради Михайла 

АНДРЮКА:  прийняти порядок денний та регламент роботи позачергової 

тридцять п’ятої сесії районної ради VІІ скликання за основу: 

За – 19,  проти – 0,  утримались – 0. 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ТА  РЕГЛАМЕНТ 

позачергової тридцять п’ятої сесії районної ради VІІ скликання   
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1. Про надання згоди КНП «Вижницька районна лікарня» на 

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівельних 

робіт: «Часткове пристосування лівого крила будівлі лікарні з влаштуванням 

приміщень приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня». 

Доповідач: Федір МИТРИНЮК – головний лікар КНП «Вижницька районна 

лікарня». 

 

 2.Про прийняття звернення до Кабінету Міністрів України стосовно 

об’єднання Вижницького та Путильського районів Чернівецької області у 

єдиний Карпатський район, з адміністративним центром у місті Вижниця. 

Доповідач: Ксенія Голобуцька – завідувачка юридичного відділу виконавчого 

апарату Вижницької районної ради. 

Розгляд питань порядку денного: 

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про надання згоди КНП «Вижницька районна 

лікарня» на виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення будівельних робіт: «Часткове пристосування лівого крила 

будівлі лікарні з влаштуванням приміщень приймального відділення КНП 

«Вижницька районна лікарня» за основу: 

За – 18, утримались – 0, проти – 0. 

Михайло АНДРЮК – голова районної ради вніс пропозицію 

доповнити проєкт рішення пунктом 2 наступного змісту: 

 «2.  Доручити голові районної ради АНДРЮКУ Михайлу : 

2.1. У випадку виробничої необхідності, з метою безперешкодного та 

оперативного сприяння виконанню робіт з виготовлення проектно-кошторисної 

документації,  розпорядженням вносити зміни в назву документації; 

2.2. Затвердити проектно-кошторисну документацію». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 За пропозицію Михайла АНДРЮКА: 
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За – 18, утримались – 0, проти – 0. 

 Пропозицію прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ксенія ГОЛОБУЦЬКА, Руслана КЛИМ, Федір МИТРИНЮК, 

Михайло ЧОРНЕЙ.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

прийняти рішення  «Про надання згоди КНП «Вижницька 

районна лікарня» на виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення будівельних робіт: «Часткове 

пристосування лівого крила будівлі лікарні з влаштуванням 

приміщень приймального відділення КНП «Вижницька районна 

лікарня»  в цілому: 

За – 18, утримались – 0, проти – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення прийняти (36-35/20 додається). 

 

Слухали: Ксенію ГОЛОБУЦЬКУ  – завідувача юридичного відділу 

виконавчого апаратут районної ради «Про прийняття звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та 

Путильського районів Чернівецької області у єдиний Карпатський район, 

з адміністративним центром у місті Вижниця».     

Пропонується наступний наступний текст рішення та звернення:   

1. Прийняти Звернення депутатів Вижницької районної ради до Кабінету 

Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та Путильського районів 

Чернівецької області у єдиний Карпатський район, з адміністративним центром 

у місті Вижниця (додається).  

2. Надіслати рішення Вижницької районної ради з цього питання до 

Кабінету Міністрів України. 
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3.Розмістити на веб-сайтах Вижницької районної ради – rayradavn.gov.ua 

та на веб-сайті gromady.cv.ua в рубриці «Вижницька районна рада». 

4. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат 

районної ради (ІВОНЯК Георгій). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської  діяльності, етики, законності і 

захисту прав громадян (КИСИЛИЦЯ Марина). 

 

 Кабінету Міністрів України 

                                                                      

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької  районної ради 

Чернівецької області 

 

Про об’єднання Вижницького та Путильського районів  

Чернівецької області у єдиний Карпатський район,  

з адміністративним центром у місті Вижниця 

 

 Реформа місцевого самоврядування - децентралізація влади, неминуче 

тягне за собою необхідність внесення змін до адміністративно-територіального 

устрою країни. Стає очевидним те, що райони будуть укрупнені, а їх межі 

змінені. 

 Як відомо, у Верховній Раді України вже розглядався проєкт Закону 

України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» № 

2804 від 24.01.2020 року, який визначав основні засади адміністративно-

територіального устрою України, порядок утворення, ліквідації, встановлення і 

зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, але 

04.03.2020 року він був відкликаний. 

 Та все ж найважливішим чинником при формуванні адміністративно-

територіальної одиниці (району) залишається спроможність надання 

адміністративних, соціальних та інших послуг на рівні визначених державою 
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стандартів, а ефективність надання таких послуг, насамперед, повинна 

забезпечуватися доступністю для жителів інших громад району до 

адміністративного центру, що включає, зокрема, дистанційний критерій та 

географічне розташування. 

 Останні тенденції при обговоренні питань формування районів у 

Чернівецькій області свідчать про те, що за існуючого проєкту перспективного 

плану адміністративно-територіальних одиниць в Чернівецькій області, при 

моделі об’єднання трьох районів Вижницького, Путильського та 

Сторожинецького в один, є ймовірність у визначенні адміністративним центром 

- міста Сторожинець. Але, за таким принципом формування об’єднаного 

району з адмінцентром в місті Сторожинець нівелюватимуться одні із головних 

критеріїв самої адміністративно-територіальної одиниці щодо доступності та 

якості надання адміністративних послуг, насамперед для жителів високогірних 

населених пунктів Вижниччини та Путильщини. 

Найбільш доцільним з точки зору географічного розташування, 

транспортної доступності, рівномірної віддаленості всіх населених пунктів є 

створення об’єднаного Карпатського району, при моделі об’єднання 

Вижницького та Путильського районів Чернівецької області з 

адміністративним центром в місті Вижниця. Оскільки, статус гірських мають 

весь Путильський район, 11 населених пунктів Вижницького району та лише 2 

– Сторожинецького. 

Загальновідомим є той факт, що місто Вижниця, як районний центр, 

зосереджує значну кількість установ адміністративного та соціального 

призначення, які ефективно забезпечують послугами жителів, як 

вищезазначених Вижницького та Путильського районів, так і значної частини 

населених пунктів Косівського району Івано-Франківської області.   

Найбільш доцільним з точки зору географічного розташування, 

транспортної доступності, рівномірної віддаленості всіх населених пунктів є 

створення об’єднаного Карпатського району, при моделі об’єднання 

Вижницького та Путильського районів Чернівецької області з 



 

 

7 

адміністративним центром в місті Вижниця. Оскільки, статус гірських мають 

весь Путильський район, 11 населених пунктів Вижницького району та лише 2 

– Сторожинецького. 

  Також, Вижниччина та Путильщина є туристичними осередками на 

Буковині, які відвідує значна кількість туристів, тобто - туристичною Меккою 

буковинського краю. Лише Вижницький район щороку приймає, в середньому, 

біля 10-ти тис. туристів. Задля комфорту перебування відвідувачів необхідно 

зберегти адміністративну та соціальну інфраструктуру.  

Крім цього, необхідно враховувати автентичність, історичну самобутність 

та унікальність регіону, як гуцульського. Адже Буковинська Гуцульщина – це 

частина  культурно-мистецької спадщини України та всього гуцульського 

регіону, що виокремлює її з-поміж інших етнічних регіонів нашої держави. Так, 

вже 26 років, починаючи з 1991 року, серед гуцульських селищ та містечок  - 

осередків районних центрів проводиться всім відомий Міжнародний 

гуцульський фестиваль, засновниками якого є гуцульські містечка – Вижниця 

(Вижницький район чернівецької області), Косів (Косівський район Івано-

Франківської області) та селище міського типу Верховина (Верховинський 

район  Івано-Франківської області). На гуцульський фестиваль з’їжджаються 

народні, аматорські та інші колективи, майстри і умільці народної творчості 

українських гуцулів та регіонів Карпатських гір за межами України. Цей 

фестиваль розкриває етнічно-фольклорні характеристики, національне 

надбання гуцульського краю та його побуту. Саме наявний спільний 

гуцульський побут об’єднує  Вижницький та Путильський райони і відповідає 

засадам функціонування спільної адміністративно-територіальної одиниці. 

Доєднання іншої етнічної групи населення (румунської та інших 

національностей, що проживають на території Сторожинецького району) 

послаблюватиме самобутність гірського краю, що не вирізнятиме його з-поміж 

інших районів Чернівецької області. 

Територія Українських Карпат, маючи величезний потенціал природної й 

історико-культурної спадщини та низку спільних викликів у сфері безпеки, 
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доступності, екології, потребує залучення спільних фінансових інструментів 

для подолання загроз і розвитку регіону. На регіональному рівні сьогодні уже є 

успішні практики об’єднання зусиль і акумулювання фінансових ресурсів для 

розвитку гірських територій: ініційована обласними радами та Асоціацією 

ОМС “Єврорегіон Карпати – Україна” Програма підтримки ініціатив місцевих 

карпатських громад, що спільно фінансується з місцевих бюджетів Івано-

Франківської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей; проєкт 

“Карпатська мережа регіонального розвитку” в межах секторальної бюджетної 

підтримки Європейського Союзу, активними учасниками яких, починаючи з 

2018 року є - Вижницький та Путильський райони.  

Ключовим аспектом продовження політики підтримки розвитку 

українських Карпат є створення окремого механізму фінансування проєктів 

розвитку гірських територій на державному рівні, і, безперечно, позитивним 

зрушенням в цьому напрямку стало затвердження Кабінетом Міністрів України 

Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки 

відповідно до Постанови КМУ від 20 жовтня 2019 р. № 880. 

Крім того, для посилення конкурентоспроможності Карпатського регіону 

України та створення системного інструменту розвитку гірських територій 

необхідним є налагодження співпраці на міждержавному рівні, і важливим 

кроком у цьому напрямку є ініціатива макрорегіональної стратегії ЄС для 

регіону Карпат, яку просуває АОМС «Єврорегіон Карпати - Україна» за 

активної участі Вижницького та Путильського районів від Чернівецької 

області. 

Представниками Уряду Республіки Польща ініційовано та розроблено 

проєкт макрорегіональної стратегії ЄС для регіону Карпат, до декларації 

підтримки якого у вересні 2018 року долучилася і Україна (декларацію з 

українського боку підписано Першим Віце-прем’єр-міністром України 

Степаном Кубівом в рамках Міжнародного Економічного Форуму в Криниці). 

Для української сторони ключовим питанням у процесі узгодження тексту 

документа є подання та забезпечення врахування пропозицій щодо 
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рівноправної участі областей України в процесі впровадження Стратегії, а 

також винесення вказаного питання до порядку денного в рамках переговорів з 

представниками структур ЄС на найвищому рівні.  

Як бачимо, не створення окремого об’єднаного Карпатського району на 

Буковині вплине не тільки на балансову рівновагу, а й гальмуватиме розвиток 

гірських територій Чернівецької області (Вижницький та Путильський райони) 

і, як наслідок – всієї області, як Карпатської.   

Відповідно до проведеного економічного аналізу, Вижницький район 

займає одну з кращих позицій щодо залучення прямих іноземних інвестицій з 

розрахунку на одну одиницю населення, що складає 60, 0 доларів США. Обсяг 

експорту товарів у розрахунку на одну одиницю населення складає 211,9 дол. 

США. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну 

одиницю населення склали 1,509 тис. грн. 

Питання утворення нового реформованого району з адміністративним 

центром в місті Вижниця знайшло свою підтримку серед жителів Вижниччини 

та Путильщини. Відповідні звернення прийняті органами місцевого 

самоврядування Вижницького та Путильського районів. 

 Таким чином, звертаємося до Вас з проханням, після завершення процесу 

децентралізації та укрупнення районів, при прийнятті кінцевого рішення, 

прийнявши до уваги наше звернення з викладеними фактами - об’єднати 

Путильський та Вижницький райони Чернівецької області у єдиний 

Карпатський район, з адміністративним центром у місті Вижниця. 

 Дякуємо за співпрацю та взаєморозуміння! 

 

  Голосували: прийняти рішення  «Про прийняття звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та 

Путильського районів Чернівецької області у єдиний Карпатський 

район, з адміністративним центром у місті Вижниця» за основу: 

За – 19, проти – 0, утримались – 0. 

ВИСТУПИЛИ: 
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Михайло АНДРЮК,  Василь ГАЙДУК, Юрій НИКИФОРЯК, 

Михайло ЧОРНЕЙ. 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

Тетяна ТИРОН внесла пропозицію внести в текст звернення надати 

цифри кількості туристів та туристичних підприємств.  

За – 19, проти – 0, утримались – 0. 

Пропозицію прийнято. 

Голосували: прийняти рішення  «Про прийняття звернення до 

Кабінету Міністрів України стосовно об’єднання Вижницького та 

Путильського районів Чернівецької області у єдиний Карпатський 

район, з адміністративним центром у місті Вижниця»   в цілому: 

За – 19, проти – 0, утримались – 0. 

Вирішили: 

Рішення прийняти (37-35/20 додається). 

Шановні колеги! 

Ми вичерпали перелік питань, які повинні були сьогодні розглянути. 

Позачергову тридцять п’яту сесію районної ради сьомого скликання 

оголошую закритою. 

 

Голова районної ради     Михайло АНДРЮК  


